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 Saudaraku, hidup ini adalah pilihan. Apakah kita akan menjadi orang 

biasa atau orang luar biasa? Itu pilihan hidup! Ketika rasa enggan menerpa, 

ingatlah bahwa sesungguhnya Allah menantikan kemenanganmu. Optimalkan 

diri untuk melakukan yang terbaik. Walaupun jalan ini terus menyakitkan dan 

melelahkan, tapi hadapilah dengan seulas senyuman. 

 

 Hidup mengajari kita tentang makna bersyukur di fajar hari, juga tentang 

kerja keras diterik siang. Tersenyum saat senja menjelang, serta merasa damai 

ketika terlelap dalam malam. Dia tahu lelahnya ragamu hari ini. Dia juga tahu 

berkurangnya jatah santai yang harus kau nikmati. Dia sangat tahu, bahkan 

lebih dari yang kau tahu. Tapi kau harus tetap tersenyum, karena ternyata 

senyummu telah terbalas oleh-Nya. 
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 Memang tidak mudah menata masa depan. Seperti juga tidak gampang 

menyikapi masa lalu. Segalanya perlu keseriusan. Harus ada kehendak yang 

kokoh, kemauan yang bertenaga untuk bersikap dan bertindak sebijak 

mungkin. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita menyambung 

kebaikan masa lalu dengan kebaikan masa depan dan menghapus keburukan 

hari kemarin dengan kebaikan hari ini, juga hari kemudian. 

 Di sekitar Arsy-Nya ada menara-menara dari cahaya. Dalamnya orang-

orang berpakaian dari cahaya, wajah-wajah merekapun bercahaya. Mereka 

bukan para nabi dan syuhada. Hingga nabi dan syuhada pun iri kepada 

mereka. Ketika sahabat bertanya, Rasul menjawab: “Mereka adalah orang-

orang yang saling mencintai karena Allah dan saling berkunjung karena Allah 

(H.R Tirmidzi) 
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 Tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Yang ada hanya mau dan 

harus mencoba. Dan tidak ada yang tidak penting dalam hidup ini. semua hal 

dalam hidup itu penting. Hanya prioritas dan kadarnya saja yang berbeda. 

 

 Dimanapun kita berada, tetaplah berpegang teguh pada Sunnah Rasulullah. 

Bertaqwalah kepada Allah dimana saja kamu berada. Dan ikutilah kejahatan 

dengan dengan mengerjakan kebaikan. Niscaya menghapus kejahatan. Dan 

berperangai kepada manusia dengan perangai yang baik. 

 Dari Abu Dzar Ra, Rasullullah SAW bersabda, “Janganlah kamu 

meremehkan kebaikan apapun. Dan jika kamu berjumpa saudaramu, maka 

lepaskan senyuman tanda kegembiraan” (H.R Muslim) 
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 Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari pada orang yang 

menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata: sungguh, aku 

termasuk orang-oarang muslim (yang berserah diri)” 

 Seorang yang sholeh pernah berkata: “Wahai manusia, sesungguhnya 

medan perang pertama kalian adalah jiwa-jiwa kalian. Kalau kalian berhasil 

menaklukannya, maka kalian akan bisa memenangkan peperangan yang 

lainnya. Sebaliknya, jika kalian ditaklukannya, maka akan sulit bagi kalian 

untuk menghadapi perang-perang lainnya” 

 ”Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan 

hati nurani agar kamu bersyukur,” (17:78) 
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 Isilah pulsamu dengan semangat. Rasakan sinyal kuat ukhuwah. Pedulikan 

dengan pesan tausiyah. Abadikan dengan kamera hikmah charging terus 

ruhiyah kita, semoga silaturahmi tetap terjalin 

 Betapa banyak jalan keluar yang datang setelah putus asa. Betapa banyak 

kegembiraan setelah kesusahan. Siapa yang berbaik sangka pada pemilik 

Arsy, Dia akan memetik manisnya buah yang dipetik ditengah pohon-pohon 

berduri. 

 Orang-orang yang tangguh adalah mereka yang menjadi besar karena 

terpaan ujian. Tetap berjuang dengan berbagai keterbatasan. Kuat dalam 

kesendirian. Tegar ditengah kekecewaan. Beramal optimal dalam 

ketidakterkenalan 
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 Ketidakmampuan kita menyelesaikan masalah adalah problem kecil. 

Problem yang lebih besar adalah saat kita sadar bahwa kita memiliki masalah 

 Orang yang berhasil menjalani hidup adalah orang yang lebih lama 

bertahan ketika yang lain sudah mulai menyerah dan berguguran. Orang yang 

selalu berusaha untuk bangun meskipun sudah ratusan kali terjatuh, orang yang 

merasa bosan tapi tidak mau menyerah. Orang yang merasa lemah tapu 

sadar bahwa dirinya lemah dan hanya ada satu kekuatan yang tidak pernah 

melemah yang akan selalu membimbingnya 

 

 kejarlah apa yang bermanfaat untukmu, dan mintalah pertolongan kepada 

Allah. Jangan mudah menyerah dan jangan pernah berkata “Kalau saja akau 

melakukan begini, pasti akan jadi begini.” Tapi katakanlah “Allah telah 
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mentakdirkan dan apa yang Dia kehendaki pasti akan dia lakukan” (Al-

Hadits) 

 

 Persahabatan bukanlah siapa yang telah kamu kenal paling lama, siapa 

yang datang pertama atau yang paling perhatian. Tapi persahabatan adalah 

siapa yang datang dan tidak akan pernah pergi 

 Ya Rabb, ajari kami tersenyum meski berat pundak ini memikul beban. Ajari 

kami berlapang dada meski banyak hal menyesakkan jiwa. Ajari kami 

memaafkan meski banyak kesalahan dilakukan. Ajari kami tetap rendah hati 

agar kami selalu bersyukur. Berikan rasa nikmat dalam ibadah kami. Tegarkan 

hati kami dalam menapaki jalan dakwah yang terjal. 
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 Muslim sejati selalu tampak santai dalam kesibukan. Tersenyum dalam 

kesedihan. Tahan di bawah tekanan. Tabah dalam kesulitan. Optimis di depan 

tantangan. 

 Madha ahdun naumi ya ikhwah. Laa rahata lil mu’min illa fil jannah. “Sudah 

lewat waktu untuk tidur saudaraku. Tak ada istirahat bagi seorang mukmin 

kecuali syurga.” 

 Tidak ada nikmat kebaikan yang Allah Swt berikan setelah Islam, selain 

saudara yang sholeh. Maka, jika kamu merasakan kecintaan dari saudaramu, 

peganglah kuat-kuat persudaraan dengannya. (Umar bin Khatab) 

 Ukhuwah adalah cinta yang mengalir melalui keimanan, bersemi dengan 

pupuk nasehat, terawat dalam doa dan berbuah pertemuan di syurga. 
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Ukhuwah adalah menguatkan, menjaga, memperbaiki, memberi, 

menghilangkan kelalaian, dan saling mengingatkan. 

 Semua kesenangan di dunia pasti beriringan dengan kedukaan. Tak ada 

rumah yang terisi dengan kegembiraan kecuali juga terisi dengan kesedihan. 

(Ibnu Mas‟ud) 

 Jika Allah menahan pemberian-Nya padamu, maka pahamilah itu adalah 

suatu kemuliaan untukmu selama kau pertahankan keislaman dan keimananmu. 

Hingga genap apa yang diberikan Allah padamu menjadi karunia pula 

kepadamu. (Ibnu Ath Thoilah) 

 Allahumma yassir lii jaliisan shalihan, ya Allah mudahkanlah bagiku untuk 

mendapatkan teman yang sholeh. Teman yang ucapannya membawa hikmah, 

member kesejukan, membuka kesadaran, menguatkan iman, melembutkan hati 
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dan mengingatkan akan akhirat. Bukan teman yang selalu mengingatkan akan 

dunia yang fana. 

 kalaulah ada cobaan yang Allah berikan kepada kita, janganlah ujian 

tersebut membuat kita mundur dari jalan-Nya. Kita harus terus berjalan di sini. 

Biar hanya Allah saja yang tahu bahwa semua itu bagian dari cobaan itu 

bagian dari pengorbanan. Persembahan kita untuk-Nya, di jalan-Nya. Karena 

kita di sini adalah karena-Nya dan untuk-Nya. Bukan untuk siapa-siapa.  

 Andaikan da‟wah bisa tegak dengan seorang diri, tidak perlu nabi Musa 

mengajak Harun, takperlu pula Rasulullah mengajak Abu Bakar untuk 

menemaninya hijrah meskipun pengemban da‟wah itu seorang faqih, aliim, dan 

memiliki azzam yang kuat. Tetap saja manusia lemah dan akan selalu 

membutuhkan saudaranya untuk memiliki banyak keterbatasan. Teman, jagalah 
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saudaramu dan jangan sia-siakan dia. Karena ia mungkin adalah orang yang 

selalu mendoakanmu setiap saat dalam setiap langkah-langkahmu.  

 Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya, tidak seorangpun 

dari orang-orang yang beriman pada hari kiamat nanti akan berdiam diri 

melihat saudaranya seiman masuk ke dalam neraka. Mereka terus menerus 

berseru memohon kepada Allah menuntut hak mereka agar dapat 

mengeluarkan saudara-saudaranya dari api neraka. (HR. Bukhari dan Muslim) 

 Kemarin, masih terdengar canda tawanya. Masih tersirat raut tersipu 

malunya. Masih terasa hawa panas tubuhnya. Masih tercium aroma tubuhnya. 

Tetapi tidak ada yang tahu hari esok masihkah kita bisa merasakan semua 

tentangnya? Tidak ada yang pernah tahu sampai kapan kontrak hidup 

siapapun kecuali Allah. Maka jangan pernah menunda untuk membiarkannya 
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mengetahui rasa sayang kita selama masih ada waktu tersisa. Sampaikanlah 

secepatnya kepada orang yang yang kita sayangi. 

 Apa kabar hatimu? Masihkah ia embun? Merunduk tawadhu‟ di pucuk-pucuk 

daun. Apa akabar imanmu? Masihkah ia bintang? Terang benderang terangi 

kehidupan? Jadilah ilmu yang kau miliki setenang cahaya rembulan yang 

meneduhkan hati yang selalu merindukan ciptaan Allah. 

 Ya Allah, perkayalah saudaraku seiman yang sangat baik hati ini dengan 

ilmu. Hiasilah hatinya dengan kesabaran. Muliakanlah wajahnya dengan 

ketaqwaan. Perindahlah fisiknya dengan kesehatan. Cintailah ia seperti cinta-

Mu pada para syahidin. Ya Allah, jagalah istirahatnya di keheningan malam-

Mu. Selimutilah tidurnya dengan berkah-Mu. Bangunkan ia saat tahajjud-Mu 
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telah datang. Ingatkan ia saat subuh-Mu menyapa. Serta istiqomahkan 

saudaraku ini agar tetap di jalan-Mu. 

 friends is a collection of hearts, ready to give and understand. It never pads 

and never ends. It only reminds us life is not perfect without friends. 

 cinta itu indah karena ia bekerja dalam ruang kehidupan yang luas. Inti 

pekerjaannya adalah member apa saja yang diperlukan oleh orang-orang 

yang kita cintai untuk tumbuh menjadi lebih baik dan berbahagia karenanya.  
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 Masa ini sungguh buruk teman! Baguslah kalau begitu, karena kita di sini 

untuk membuatknya menjadi lebih baik.  

 Jadilah seperti air yang suci lagi mensucikan. Bergerak untuk menghidupkan, 

mengalirkan untuk kebaikan, memancar dengan kekuatan, dikelola mejadi 

energi kehidupan.  

 Ya Allah, jauhkanlah aku dari kegelapan hatiku sendiri. Berikanlah cahaya 

iman yang membuat aku berjalan lurus di jalan-Mu. Ya Allah, Ya Rabb 

kabulkanlah. Amiin.  

 hidup adalah belajar meski belum cukup tapi harus terus bersyukur. Meski 

tidak rela tapi harus belajar ikhlas. Meski berat tapi harus tetap coba belajar 

taat. Meski tidak sehati tapi harus terus coba belajar memahami. Meski 
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terbebani tapi harus belajar dengan keyakinan bahwa Allah selalu bersama 

kita, karena setiap masalah adalah sebenar-benarnya pembelajaran diri.  

 seandainya akal dapat melihat syurga melalui mata imannya, niscaya akan 

leburlah jiwa ini karena rindu kepada-Nya.  

 sungguh di malam hari ada satu saat di mana tidaklah ketika itu seorang 

muslim meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, kecuali akan 

dikabulkan oleh-Nya. (HR. Muslim) 

 Kupu-kupu tidak tahu warna sayap mereka, tetapi orang-orang tahu 

betapa indahnya mereka. Sama halnya juga diri kita, tidak tahu betapa 

indahnya diri kita. Tapi Allah tahu betapa istimewanya diri kita, ketika kita 

tunduk dalam syariat-Nya, ridho atas takdirnya, tersenyum dalam musibah, 

tegar dalam ujian, dan teguh dalam pendirian.  
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 Tidak ada manusia suci yang tidak punya masa lalu dan tidak ada insan 

jahat yang tidak punya masa depan. Semua manusia adalah tempatnya salah 

dan lupa. Orang yang suci bukanlah orang yang takberdosa, melainkan 

mereka yang banyak beristighfar, mereka tumbuh menjadi pemaaf karena 

mereka juga tumbuh dalam ampunan Allah. 

 Hasan Al Bashri berkata, “Sesungguhnya seorang mukmin di dunia ini 

bagaikan tawanan yang (selalu) berusaha untuk terlepas dari perbudakan. 

Dia tidak pernah merasa aman dari sesuatupun hingga dia menghadap Allah, 

karena dia mengetahui dirinya akan diminta pertanggungjawaban atas semua 

itu. 

 Jika sesuatu telah terjadi, maka jangan mengatakan “Seandainya‟. Akan 

tetapi katakanlah „Qadarullah maa syaa a fa‟ala, ini adalah takdir Allah, apa 
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yang dikehendaki-Nya itulah yang terjadi. Karena kata-kata “seandainya” 

hanya membuka pintu masuk bagi setan. (HR Muslim) 

 Sungguh indah ungkapan Ali bin Abi Thalib, “Sesungguhnya kematian terus 

mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka, jadilah kalian anak-

anak akhirat dan janganlah menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya, hari ini 

adalah beramal dan tidak ada hisab, dan esok adalah hisab dan tidak ada 

lagi beramal. 

 Jika engkau bersabar dengan dirimu sendiri, itu adalah keagungan. Jika 

engkau bersabar terhadap orang lain, itu adalh kebesaran. Dan jika engkau 

bersabar dengan kehidupan, itu adalah keimanan. (Mario Teguh) 
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 Peradaban-peradaban besar adalah karya akumulatif antar generasi. 

Jabatan itu berbeda dengan karya, jabatan itu berbeda dengan 

produktivitas, jabatan itu berbeda dengan kemampuan. (Anis Matta) 

 Hidup adalah belajar. Belajar ikhlas walau waktu kadang takrela. Belajar 

taat walau kadang berat. Belajar bertahan walau kadang takkuat. Belajar 

memahami walau kadang taksehati. Belajar tentang kehidupan! Belajar 

menjadi lebih baik, bukan menjadi sempurna karena kesempurnaan hanyala 

milik Allah. 

 Lakukanlah kewajibanmu pada Allah dan sesamamu tanpa kau hiraukan 

apakah orang lain telah melaksanakan kewajibannya kepada kita. Karena 

amal kita dinilai oleh Allah, bukan karena dibalas orang lain. Ingatlah aoa 

yang menjadi milik kita adalah apa yang telah kita berikan untuk Allah.  
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 Alangkah indahnya menjadi kepompong. Berkarya dalam diam, bertahan 

dalam kesempitan. Tetapi bila ada waktu untuk menjadi kupu-kupu tidak ada 

pilihan selain terbang mengangkasa. Melantun kebaikan di antara bunga-

bunga. Menebar keindahan pada dunia dan angin pun memeluknya dalam 

sejuk dan wangi syurga.  

 Alangkah damai menjadi bebijian. Bersembunyi dalam kegelapan, menanti 

siraman hujan, menggali hunjaman akar dalam-dalam. Tetapi bila tiba saat 

untuk tumbuh dan mekar takada pilihan kecuali menyeruak menampilkan diri; 

bercecabang menggapai langit, membagikan buah manis di tiap musim pada 

segenap penghuni bumi. 
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 “Janganlah kalian kerdilkan semangat kalian. Aku tidak melihat sesuatu 

yang lebih dapat menjadikan seseorang lebih rendah daripada runtuhnya 

semangat yang ia miliki.” (Umar bin Khatab) 

 Keikhlasan itu adalah rahasia antara Allah dan seorang hamba. Tidak 

diketahui oleh malaikat sehingga tidak bisa ditulis, tidak diketahui oleh setan 

sehingga tidak bisa dirusak, juga tidak bisa dikenali hawa nafsu sehingga 

tidak bisa disimpangkan oleh nafsu. (Al Juneid) 

 Ketika kita merasa besar, periksalah hati kita. Mungkin ia sedang 

membengkak. Jika kita merasa suci, periksalah jiwa kita. Mungkin itu akibat 

putihnya nanah dari luka nurani. Jika kita merasa tinggi, periksalah batin kita. 

Mungkin ia sedang melayang; kehilangan pijakan. Jika kita merasa wangi, 

mungkin itu asap dari amal sholih yang hangus dibakar riya. 
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 Mentari menyala di sini, di dalam hatiku. Gemuruhnya sampai di sini, di urat 

darahku. Meskipun tembok yang tinggi mengurungku, berlapis pagar duri 

sekitarku—tapi tak satupun yang mampu menghalangiku. Menyala di dalam 

hatiku. Hari ini milikku, juga esok masih terbentang. Dan mentari akan tetap 

menyala, di pembuluh jantungku. 

 Bukan karena hari ini indah kita bahagia. Tapi karena kita bahagia hari ini 

menjadi indah. Bukan karena tidak ada rintangan kita menjadi optimis.  Tapi 

karena kita optimis rintangan menjadi tidak ada. Bukan karena mudah, kita 

yakin bisa. Tapi karena kita yakin bisa semuanya menjadi mudah. Bukan 

karena semua baik kita tersenyum, tapi karena kita tersenyum semua menjadi 

baik. 
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 Orang hebat melakukan perkara hebat dalam hidupnya, yang kemudian 

menunjukkan bahwa mereka adalah orang luar biasa yang melakukan 

pekerjaan di luar kebiasaan orang lain. Berletih-letih. Namun insyaALLAH 

keletihannya itu membuahkan keimanan pada Allah swt.  

 Bila engkau baik, bisa saja orang lain menuduhmu pamrih; tetapi 

bagaimanapun, berbaik hatilah. Bila engkau jujur dan terbuka, mungkin saja 

orang lain akan menipumu; tapi bagaimanapun, jujur dan terbukalah. Bila 

engkau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain 

menjadi iri; tetapi bagaimanapun berbahagialah. Bila engkau sukses, engkau 

akan mendapat beberapa teman palsu, dan beberapa sahabat sejati. Tapi 

bagaimanapun, jadilah sukses. Apa yang engkau bangun selama bertahun-

tahun mungkin saja akan dihancurkan orang lain dalam semalam; tapi 

bagaimanapun, bangunlah. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin 
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saja besok sudah dilupakan orang; tapi bagaimanapun, berbuat baiklah. 

Bagaimanapun, berikan yang terbaik dari dirimu. Pada akhirnya, engkau akan 

tahu bahwa ini adalah urusan antara engkau dari Tuhanmu. Ini bukan urusan 

antara engkau dan mereka. 

 Kalaulah hari ini energi kita habis untuk sebuah kontribusi, maka yakinlah 

esok kita pun akan terlahir dengan sebuah energi yang lebih besar dan siap 

membuat ledakan kontribusi yang lebih besar. 

 Saat kita diberi dan milik kita bertambah, kita memilih bahagia dalam 

bentuk syukur. Saat kita memberi dan milik kita berkurang, kita memilih untuk 

bahagia dalam bentuk ikhlas.  

 Seorang mukmin bisa salah, bisa gagal, bisa tertimpa musibah, tapi dia 

tidak boleh menyerah pada kelemahannya, menyerah pada tantangan dan 
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keterbatasannya. Dia harus tetap menembus agar dia bisa menjemput fajar, 

karena syurga bukanlah hadiah yang dihadiahkan begitu saja. Ada sejuta 

harapan yang harus menyala, ada karya-karya yang harus menyerah bukan 

berkah dakwah ini bukan untuk kita nikmati sendiri, ada mereka-mereka yang 

sedang menanti, optimalkanlah hidup ini. 

 Itiqomah itu adalah saat hati berkata, “Sudahlah! Aku Lelah!”, tapi tetap 

bertahan dengan semua sisa tenaga. Takberhenti bergerak dalam ringan 

maupun berat. Tetap bertahan dalam kebaikan adalah jauh lebih berat 

dibanding saat awal memulainya. 

 Sesegar hijau daunan, begitu kita diibaratkan. Tiada siapa yang bisa 

memisahkan kita. Antara kita semua, seerat simpulan yang terbuka. Seteguh 
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langit tinggi menongkah dunia. Kita mengarungi badai atas nama kasih insan 

atas nama cinta. 

 Mereka bertanya padamu tentang semangat. Jawablah bahwa bara itu 

masih tersemat di dadamu, bahwa api itu masih bersemayam dalam dirimu, 

bahwa matahri itu masih terbit di hatimu, bahkan letupan itu siap meledak 

dalam duniamu. Katakanlah itu pada mereka, orang yang ragu, bahwa 

semangat itu adalah dirimu! 

 Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpaan 

kalimat baik seperti pohon yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya teguh, 

cabangnya (menjulang) ke langit. Pohon itu memberikan buahnya setiap musim 

dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk 

manusia supaya mereka selalu ingat. (QS Ibrahim: 25) 
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 Andai perjuangan ini mudah, pasti banyak yang menyertainya. Andai 

perjuangan ini singkat, pasti banyak yang istiqomah. Andai perjuangan ini 

menjanjikan kesenangan dunia, pasti banyak yang tertarik padanya. Tapi 

hakikat perjuangan takbegitu, turun-naiknya, sakit pedihnya umpama manisan 

yang takberharga. Andai jatuh, bangkitlah kembali. Andai terluka, ingatlah 

janji-Nya. Mengapa perjuangan itu pahit? Karena syurga itu manis.  

 Kita belum dapat mengerti seberapa dalam seseorang memasuki kehidupan 

kita, sampai pada saat orang tersebut meninggalkan kita, barulah kita tahu 

bagaimana dalam hidup kita yang telah diisi olehnya. Karena kekosongan itu 

pasti akan datang. Saat raga kita memang berpisah, namun pada kedalaman 

hati kita, kita semua berkumpul. Dan langit-langit kehidupan kita penuh akan 

mimpi-mimpi kita, hingga kehangatan itu tercapai dari semangat-semangat 

kita. 
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